
Gerald Frisby

Dierbare Oogst Partner,
We kunnen nu het belang van de belangrijke cycli en data zien waar ik over geschreven had. Elke keer dat u het nieuws leest vindt er  

verwoesting en geweld plaats en het zal zelfs voorbij de data die we in de verleden brieven hebben gezet blijven escaleren. Ik heb een  
belangrijke en actuele profetie uit de bibliotheek van Broeder Frisby. "Herinner dat de getuigenis van Jezus de geest der profetie is – 
de toekomst!" (Openb. 19:10) Deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. En nu Broeder Neal Frisby.

Het  Nieuwe  Komende  Tijdperk  – "De  Schriften  openbaren  ons  een  flink  aantal  gebeurtenissen  die  rechtstreeks  in  de  Grote 
Verdrukking en daarna zullen plaatsvinden. Maar er wordt weinig gezegd over gebeurtenissen die er toe leiden. Maar wij zullen door de  
profetische gave ons best doen om gebeurtenissen aan te tonen die aan de Verdrukking voorafgaan en tijdens de Verdrukking, Armageddon  
enz.  plaatsvinden.  De naderende gebeurtenissen zullen zeer  dramatisch en aarde schokkend zijn!  Er zullen ongebruikelijke  en grote  
ongekende  veranderingen tot  uiting  komen!  –  De komende gebeurtenissen  zullen met  de  apocalyptische  oordelen  uit  het  boek 
Openbaring samensmelten! – Onthou altijd dat de Gemeente 3½ tot 7 jaar voor de Grote Verdrukking eindigt opgenomen wordt!" – "De 
wereld bevindt zich aan de rand van de ondergang. Een complete verandering is de aard van het menselijk leven aan het veranderen,  
gebeurtenissen als nooit tevoren, de aarde zal een nieuw rijk worden door de man die in II Thess. 2:4 aangeduid wordt. Dan. 11:36-39  
omschrijft zijn reusachtige paleis of burcht die tot de gruwel der verwoesting zal leiden – en de aarde uiteindelijk bijna als een dorre  
woestijn achter zal laten! Hij zal een fantasiewereld promoten die tot zijn aanbidding zal leiden; een super dictator die in een engel des  
lichts zal komen en de elektronica met zijn vreemde god en levensechte computers zal gebruiken!"

De Toekomst – "In de komende jaren zal de beschaving twee verschillende keren dichtbij een instorting zijn! Bij de eerste keer zal de  
mens in staat zijn zich er nog uit te trekken. Het zal zelfs hiervoor nog op een kleine schaal plaatsvinden! De uiteindelijke ineenstorting zal  
naar mijn mening plaatsvinden.  Ook zullen er tijdens deze periode grote landverschuivingen en veranderingen in de continenten 
plaatsvinden! Er zullen grote vulkaanuitbarstingen zijn, de grootste aardbevingen! Ook zal de aarde op sommige plaatsen spleten zo groot  
als de Grand Canyon openen en zullen er enorme kuilen verschijnen! Sommige steden in Azië en Japan zullen voordat onze generatie 
eindigt in de zee verdwijnen!" – "In de niet al te verre toekomst zullen tevens de Verenigde Staten en (langs) de kust van Californië enorm 
getroffen worden!" – "Een deel van wat ik gezien heb zal uiteindelijk tot dit Schriftgedeelte leiden, Jes. 24:1, 19-20. Sommige steden 
die niet atomair vernietigd zijn zullen letterlijk geheel en al met hun inwoners verzwolgen worden! – Dit Schriftgedeelte verwijst  
kennelijk naar wat ik in Openbaring 16:19 gezien heb."

De Toekomst – "Menselijke Uitvindingen of Gods Oordelen? – Dit was mij vele jaren geleden gegeven, maar ik had het tot nu toe niet 
vrijgegeven!  Er  werden  mij  elektrische  stormen  onthuld  en  binnen  de  wolken  leek  het  op  een  groot  energie  wapen.  De  
bliksemschichten van elektriciteit gaven het effect van gamma of kosmische bliksem!  De reden dat ik 'een nieuw wapen of Gods 
oordeel' zeg is omdat er zelfs bij een heldere hemel op klaar lichte dag enorme bliksemschichten werden gezien! Het was beangstigend  
omdat het zich over mijlenver grondgebied verspreide en vernietiging bracht! Het gevoel was erg onheilspellend en  gezaghebbend! – Ook 
vlogen ijs en water door deze dodelijke straling en hitte in brand! Voor mij leek het alsof het een bovennatuurlijk dimensie was, en 
toch kon het een wapen van de mens zijn die tot een andere dimensie reikte en er energie uit weg haalde vergelijkbaar met hoe men het  
atoom splitst! – Maar ook heeft God ons misschien wel een voorbeeldweergave willen geven van toen Elia vuur (of bliksem) uit de hemel  
riep? En ook is de bliksem en donder een vorm van Gods oordeel en wordt het rond de Troon vermeld! (Openb. 4:5) Het vermeldt vuur! –  
En we herinneren ons allemaal dat in de dagen van Elia het vuur en de bliksem van God veroorzaakte dat het water vlam vatte en  
verdampte! Wat ik hierboven aangetoond heb is futuristisch! – Indien dit niet de mens is, zal hij  ongetwijfeld iets dergelijks hebben 
waardoor absolute verwoesting en dood gezaaid zal worden!" 

De Toekomst – Een Realiteit – "Na een aantal economische crisis zullen we een vreselijke en enorme wereldwijde crisis krijgen! En al  
het papiergeld dat we nu over de hele wereld kennen zal waardeloos worden verklaard! Er zal een nieuw elektronisch geld systeem 
worden opgezet. (We zullen hiervan de vroege stadia op voorhand zien.) – Er is een nieuwe manier van kopen, verkopen en werken op  
komst! Een super dictator zal de wereld tot een nieuwe vorm van welvaart en waanzin brengen! – Een waanfantasie dat nog nooit  
eerder gezien is, maar het zal tevens in vernietiging zijn einde hebben!  – Voordat dit alles plaats vindt zal de ergste wereldwijde 
hongersnood en verhongering die de wereld ooit gezien heeft plaatsvinden, wat tot de gruwel van de apocalyps zal leiden, het zwarte en  
vale paard! (Openb. 6:5-8) – De nachtmerrie van terreur begint!" – "Oh hoe geweldig is het toch om te weten dat de uitverkorenen met  
Jezus zullen zijn!" Einde citaat. 

Deze maand hebben we een waardevolle boek uit te geven genaamd "From the Good Gold in Eden to the Bad Gold in Babylon” en 
een prachtige dvd, "Healing Over Elements. "Aan al degenen die deze maand helpen zullen wij dit waardevolle boek toe sturen. Wij  
hebben veel projecten die onderweg zijn. Ook wil ik u laten weten dat we voor aanstaande diensten in september vele dozen met boeken  
naar onze buitenlandse partners hebben verscheept. Uw hulp zal deze maand zeer belangrijk zijn. We werken hard aan de nieuwe website.  
Mijn gebed is dat Jezus u zal zegenen en voorspoed zal geven voor alle geweldige hulp die u deze bediening gegeven hebt.   

Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie                        Een Nieuwe DVD uitgave: “Healing Over Elements ”                      
“Dangerous Times”                                  Ook beschikbaar: “Weather, Signs and Quakes”                          
“Fear And Patience”                                                             ($20.00 donatie per stuk)        
“The Numbering of Babylon”                                                                          Postbus 71
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